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Ciutadans

Escalada literària: Martí i
Pol al pic de Colells

EL PERIÒDIC

33 Sánchez, en plena obertura d’un corredor, en una imatge que ha titulat Dansa.

Raül

33TEMA DEL DIA 3

Augmenten les denúncies
per la clonació de targetes

Pako Sánchez
Escalador

ANDRÉS
LUENGO
aluengo@andorra.elperiodico.com

La Policia ha registrat des de l’estiu
passat i sobretot des de principi
d’aquest any un notori augment de
denúncies per clonació de targetes
de crèdit. Entre gener i febrer pas-
sats hi van haver 19 denúncies.

Andosins

33POLÍTICA 6

Tots els comitès del PLA
aproven l’opció de Gabriel

Tots els comitès parroquials del par-
tit es van mostrar ahir disposats a
donar el seu suport al liberal Joan
Gabriel que, a falta que el partit el
proclami oficialment, ja es pot con-
siderar candidat.

33SOCIETAT 8

El pla estratègic del SAAS
promou noves tecnologies

El Ministeri de Salut i el Servei An-
dorrà d’Atenció Sanitària va presen-
tar ahir el pla estratègic del SAAS,
l’instrument ordinari de gestió per
traçar el camí que cal seguir del
2009 al 2011 en matèria de salut.

33ESPORTS 16

Bercianos, a un pas de
tancar la nova temporada

Àlex Bercianos és a un pas de tancar
tots els acords per poder participar
aquesta pròxima temporada a la
Producción Ral.ly Racing del Cam-
pionat d’Espanya. El calendari està
clar, a manca de dues curses.

3 Joan Gabriel.
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El paradís existeix. El que passa és
que adopta formes diferents segons
qui el pensa, i així és difícil posar-se
d’acord per ubicar-lo al mapa. N’hi
ha que l’imaginen com un forfet
d’accés lliure i il.limitat als arxius
del bisbat d’Urgell, avui tristament
convertits en la versió andorrana de
la biblioteca que regenta tirànica-
ment Jorge de Burgos a El nombre de
la rosa. I n’hi ha que recorren milers
de quilòmetres per plantar-se posem
per cas a la paret nord del Txiraefen,
al canó d’Ala-Archa, al Kirguizistan,
per derrotar un corredor de mil me-
tres d’altura, i tan tranquils: «Sols el
meu company d’escalada, jo i la
muntanya, en un punt perdut de
l’Àsia central. Ningú no sabia on
érem. Vet aquí l’essència de l’alpinis-
me». O del paradís. Si més no, per a
Pako Sánchez (Barcelona, 1969), un
totterreny de l’escalada, pirineista
expert i autor prolífic, que acaba de
publicar Corredores de Andorra: 126
itinerarios de nieve, hielo y mixto (Des-
nivel), la primera guia exhaustiva
dels corredors nacionals. Es veu que
no n’existia cap. Un d’aquests
fenòmens inexplicables que es pro-
dueixen en un país que es vol turís-
tic. En fi.

El recull obre col.lecció –li segui-
ran les guies de corredors de la resta

dels Pirineus– i omple un buit en la
bibliografia de muntanya. A més, es
planteja obertament com una rei-
vindicació d’Andorra, «injustament
relegada dintre de l’escalada ibèri-
ca». La culpa, segons Sánchez, és dels
estereotips que el país arrossega
com a paradís de l’esquí i de les com-
pres, i a un cert desconeixement de
l’orografia andorrana: «Els escala-
dors tendeixen a pensar que aquí tot
està ja fet, o que a Andorra només hi
trobarà les muntanyes suaus, típi-
ques del Pirineu oriental, òptimes
per fer excursions i per esquiar però
no tant per escalar. A més, hi falta
un centre de reunió, un punt
neuràlgic on els escaladors es reu-
neixen abans i després de les escala-
des, com ho poden ser els refugis de
cal Basté, al Cadí, o el centre de
guies de Benasque». Del centenar
llarg de corredors que ressenya a la
guia, Sánchez n’ha obert la quarta
part. Entre les seves primeres vega-
des preferides hi ha el corredor dels
Elfics, al pic d’Ascobes. Un corredor
que et condueix directament al
cim: «El súmmum de l’elegància». I
probablement el més literari, tot i
que n’hi ha que gasten noms glorio-
sos: ¿a qui no li entren ganes de fer
la via A la recerca del temps perdut,
als Clots de la Menera? ¿O aquest
monument a la simplicitat que és el
corredor de la Marta, al pic de Cole-
lls? Que algú hi pugi i hi esculpeixi
sisplau un vers de Martí i Pol: ¿Com
pots viure sense sang? H


